
Notícias Maristas
Irmãos Maristas - Casa Geral- Roma

02 de outubro de 2014Ano VIII - Número 340

340

Maristas Novos eM Missão
II Assembleia Internacional da Missão Marista

A II Assembleia Internacional da Missão Marista foi celebrada em Nairóbi, Quênia, de 16 a 27 de setembro. Neste bole-
tim, transmitimos o último conjunto de crônicas do trabalho realizado entre os dias 24 e 27. Os primeiros dias foram 
noticiados nos boletins anteriores. Todas as informações e fotos estão disponíveis em www.champagnat.org/nairobi/. 

Os textos foram escritos pelo Ir. Antonio Martínez Estaún.

24 de setembro: uma nova época para o carisma marista

O que ressoa nos nossos cora-
ções?

A Assembleia se encaminha para 
a elaboração das suas conclusões. A 
árvore da Assembleia, regada e cuida-
da abundantemente durante estes dias, 
está produzindo frutos extraordinários, 
que deseja oferecer ao Instituto, con-
cluindo seu encontro de Nairóbi. As 
propostas de trabalho de hoje estão 
dirigidas a esquadrinhar aquilo que se 
viveu nos dias passados. E, a partir da 
experiência de vida realizada em terras 
africanas, fazer brotar toda a sabedoria 
que existe no substrato dos corações 
dos participantes. Por isso o ambiente 
que dominou o dia foi de silêncio, de 
retiro, repassando com olhar contem-
plativo tudo o que se viveu. Um olhar 
contemplativo é o que alcança a pro-
fundidade da realidade; que sabe “ver” 
além da superfície, do primeiro plano, 
percebendo a vida, sua força, seu valor, 
sua bondade e sua beleza.

A chegada do tambor da África

No espaço “vozes do fogo”, escutou-se 
um conto popular da Guiné Bissau, no 
qual se diz que os monos de nariz bran-

co decidiram ir até à lua, porque era mui-
to bonita e branca como seus narizes. 
Para realizar o objetivo, subiram um so-
bre o outro, até que o último conseguiu 
tocar a lua. Os que estavam embaixo se 
cansaram e a torre desabou. Todavia, 
aquele que havia tocado a lua ficou agar-
rado a ela pela cauda. A lua olhou para 
ele espantada. Viu que era simpático e 
lhe deu de presente um tambor. Quando 
aprendeu a tocar o instrumento, a lua o 
devolveu para a terra, fazendo-o descer 
por uma corda, com uma recomenda-
ção: não toques o tambor antes de ter 
chegado no chão. Naquele momento 
vou cortar a corda, disse a lua. Aconte-
ceu, porém, que o mono se emocionou e 
tocou o tambor antes de colocar os pés 
por terra. A lua, que escutou o toque do 
tambor, cortou a corta e o mono de nariz 
branco precipitou contra a terra, ficando 
muito machucado. Uma mulher encon-
trou o momo moribundo, mas que ainda 
teve forças para contar-lhe a história do 
tambor e dar-lhe de presente. Foi assim 
que o tambor chegou até a África e 
foram feitos muitos tambores. São toca-
dos quando as pessoas estão contentes 
e também quando estão tristes. Tocam 
em festas e para se comunicarem de 
longe. A lua escuta o batuque, compade-

cida, e se lembra, com ternura, do mono 
com nariz branco que foi o primeiro que 
viajou até a lua.

Motivação para o retiro

O Ir. Eugène Kabambuka convidou os 
participantes a escutar o que diz o co-
ração quando contemplam o presente 
do carisma marista. Champagnat per-
cebeu em si “a sensibilidade em relação 
à ignorância” e uma “espiritualidade” 
que fez com que ele “se apaixonasse 
por Cristo”. Encontrou também nesse 
presente o “dom da fraternidade”. A 
África expressa esse dom com a palavra 
“ubuntu”, que quer dizer “sou porque 
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somos”. O Conselheiro geral lembrou 
ainda que em Bomas, onde os parti-
cipantes da Assembleia assistiram a 
uma apresentação de acrobacias, os 
acrobatas puderam fazer tal exibição 
porque cada um deles era importante 
para o outro. Um provérbio africano 
recorda a importância da comunidade: 
“se atravessas o rio junto com uma 
multidão, o crocodilo não te morderá”.

Para o tempo de trabalho individual ca-
da participante recebeu 
algumas perguntas que 
questionam sua atitude 
pessoal: de acordo com 
os teus sentimentos, o 
que é mais importante 
para o futuro? O que ali-
menta tuas respostas? 
E para situar a perspec-
tiva institucional, colo-
cou-se a seguinte ques-
tão, com o olhar em 
direção ao futuro: como 
vislumbras as expres-
sões do carisma marista 
em 2030? O trabalho 
concreto consistiu em 
definir três elementos 
ou aspectos dessas ex-
pressões. 

Para responder a essas perguntas se 
fez uso do “caderno da rota marista”, 
onde cada dia se colocava a síntese 
da vivencia pessoal e as contribuições 
feitas nos grupos.

A tarde começou com um momento 
dedicado à contemplação de Maria 
na sua visitação à prima Isabel. Fo-
ram propostos diferentes quadros que 
mostram o momento do encontro de 
Maria com sua prima, enquanto se 
escutava uma melodia que repetia o 
Magnificat.

Expressões do carisma marista

O espaço “diálogos em volta do fogo” 
foi feito nas pequenas comunidades. 
Na oração foram partilhadas as pos-
síveis expressões do carisma marista 
em 2030, que foram trabalhadas pes-
soalmente pela manhã. As expressões 
do carisma marista foram vistas sob 
diversas perspectivas. Uma primeira in-

tuição se polarizou sobre o estilo de vi-
da e o testemunho e vê a expressão do 
carisma marista através de uma “gran-
de família carismática dentro da Igre-
ja”, formada por “uma rede de grupos 
ou células” com “diversas expressões 
de comunidades maristas”, “significati-
vas e multiculturais”, que “compartem 
espiritualidade, vida e missão” e “onde 
a dimensão leiga está consolidada”. 
Essas comunidades maristas, abertas à 
diversidade de expressões, integradas 

por pessoas “proféticas e místicas”, 
terão que dar “testemunho de profecia 
da fraternidade” e “despertar, cuidar e 
acompanhar a vocação marista”.

Outras expressões focalizaram  a cons-
tituição da estrutura e falam em “criar 
um modelo de tenda mais amplo”, uma 
“nova tenda”, com “estruturas que 
incluam todas as vocações maristas” 
e na qual “todos que se identificam 
como maristas sejam reconhecidos e 
respeitados”.

Existe uma terceira perspectiva que 
vê o carisma marista a partir da pro-
jeção e da presença. Por isso se fala 
em “potenciar a cultura solidária e 
as redes de voluntariado”. E propõe 
“promover, em cada região, comuni-
dades móveis, internacionais, mistas”; 
fomentar a “disponibilidade global”, a 
“internacionalidade missionária”, que 
manifeste uma “presença encarnada 
nas periferias nacionais e internacio-
nais”. E sublinha especialmente que 
Irmãos e leigos “comprometidos com 

a solidariedade e a justiça” defendam 
publicamente os direitos das crianças 
e adolescentes” em “instâncias sociais 
e políticas”.

Seleção das prioridades

No plenário se escutou a síntese das 
contribuições dos grupos cujos in-
teresses se polarizaram em torno de 
algumas palavras chave: internaciona-
lidade, mística-espiritualidade, jovens, 

missão educativa, vo-
cação, periferia, comu-
nhão, comunidades e 
direitos das crianças. 
A cada participante 
foram entregues dois 
adesivos, um vermelho 
(primeira prioridade) 
e outro amarelo (se-
gunda prioridade). Em 
poucos minutos, cada 
um colocou os dois 
adesivos em um pai-
nel preparado para a 
ocasião, manifestando 
visualmente as prefe-
rências pessoais. Com 
essa dinâmica de sínte-
se, foram definidos os 

núcleos que serão trabalhos posterior-
mente para a elaboração do documen-
to final da Assembleia.

Missa e conclusão da jornada

Reunidos em torno da mesma mesa, 
concluiu-se esse intenso dia, agrade-
cendo ao Senhor todos os sentimentos 
e emoções que levantou nos corações 
dos participantes e, ao mesmo tempo, 
pedindo a ajuda do Espírito Santo para 
despertar o nascimento de uma nova 
época para o carisma marista.

Termina a janta, houve a noite festiva 
“da Europa e África”, com exibição de 
algumas expressões culturais, culiná-
rias e folclóricas. 

Para terminar, o Irmão Francis Lukong, 
presidente da Conferência dos Pro-
vinciais da África, agradeceu de for-
ma muito especial aos organizadores 
por terem escolhido e confirmado o 
continente africano para celebrar a 
Assembleia.
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25 de setembro: desafios e oportunidades 

para o carisma marista

A nova era para o carisma marista fala-nos 
de uma verdadeira renovação do Institu-
to, uma nova maneira de ser irmão, uma 

nova relação entre leigos e irmãos, das manei-
ras novas e criativas de educar, evangelizar e 
defender os direitos dos crianças e jovens po-
bres, de novos campos de missão de fronteira, 
da revitalização da pastoral vocacional conjun-
ta. Nesta nova era dançaremos com a mesma 
sinfonia marista em muitos lugares do mundo

A dança que nos une

Enquanto  esta manhã nos juntávamos para a 
oração, que dá início às atividades do dia, apresentou-se 
uma chuva suave, prenúncio da água do Espírito que cai 
com suavidade nos corações dos que estão reunidos à 
volta do Senhor. Ao ouvir  "Vozes do Fogo" explicou-se 
que é um poema que conta a história de Namán. Os 
pastores peule que conduziam os seus rebanhos tocando 
flautas tinham passado a noite ao redor do fogo. As cha-
mas dançavam como abutres. Foi uma bela noite africana. 
Noite de dança e tambores. Namán andava na  agricultu-
ra quando de repente, uma criança a correr, trouxe esta 
mensagem:

"Os anciãos esperam-te debaixo da árvore da palavra!" 
Surpreendido com um aviso tão inesperado, Namán dei-
xou a sua daba e dirigiu-se para a árvore da palavra. Junto 
dos anciãos estava um homem branco fumando cachim-
bo. Era um emissário que recrutava homens para a guerra. 
Os mais velhos disseram: " Namán, és o nosso eleito. 
Vai e mostra o valor dos mandingas". No dia seguinte, 
os tambores despediram Namán que partiu numa barca 
para o porto principal. E o tempo passou. Os feiticeiros 
consultaram as pedra e as entranhas dos animais. Algo 
viam, mas calavam-se. Depois de alguns meses chegou a 
notícia de Namán.  "Namán estava bem." Naquela noite, 
houve festa na aldeia. Passaram vários meses e chegou 
outra carta. Namán tinha sido feito prisioneiro. Esta no-
tícia pesou muito sobre a aldeia. Os anciãos decidiram 
que Namán estava autorizado a dançar o Douga, a dança 
sagrada do abutre que ninguém pode dançar sem antes 
ter realizado uma ação importante.

Roteiro

A tarefa deste dia começa contemplando o mapa que 
cobre uma das paredes da sala de reunião. O Irmão Tony 
Leon, com a sua abordagem gráfica oferece novas in-
tuições sobre as vias do carisma marista. Hoje é um dia 
chave para os trabalhos da Assembleia. A dança que une 
os participantes começa por imprimir um ritmo ao próprio 

coração. As contribuições que vão ser postas em comum 
são outas tantas manifestações dessa dança interior que 
move a gente nestes momentos.

Desafios e Oportunidades 

Estes dois temas foram trabalhados, um de manhã e outra 
de tarde, com a mesma metodologia. Para dar um caráter 
institucional à reflexão que se faz na Assembleia come-
ça-se por partilhar e consensuar a resposta à seguinte 
pergunta: “Quais são os desafios e oportunidades que se 
apresentam ao Instituto atualmente para viver o carisma 
marista em 2030?” A resposta tem de se concretizar em 
dois ou três desafios e outras tantas oportunidades.

As considerações, tanto dos desafios como das oportuni-
dades foram agrupadas em torno dos termos ou núcleos 
densos de conteúdos que foram guiando a reflexão da 
assembleia para conseguir a convergência das intuições. 
Comunhão, mística e profecia foram as palavras-chave. 
Num primeiro momento, reflete-se e partilha-se em pe-
quenos grupos para dar o seu contributo de maneira que 
a comissão encarregada de fazer a síntese envie à assem-
bleia um texto que recolha as intuições de todos. Depois, 
dedica-se um segundo  momento à reação da assembleia 
para usufruir das contribuições de todos. E, finalmente, 
procede-se à identificação das prioridades da Assembleia 

Desafios

Nas síntesis apresentadas à assembleia para que aponte 
as prioridades, considerámos os seguintes desafios: "Re-
ver as estruturas" a todos os níveis para que respondam 
ao "essencial do nosso carisma" e "à realidade de irmãos 
e leigos." Desenvolver "relações harmoniosas", simples, 
abertas entre irmãos e leigos que sejam "inclusivas e res-
peitosas". Como partilhar e fazer uso eficiente dos recur-
sos humanos e financeiros internacionais.

Quanto à comunhão intuem-se "novos estilos de vida 
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comunitária", que "vivam e promovam a conversão pes-
soal, comunitária e institucional”. Deseja-se que se criem 
os "processos e estruturas necessárias" para "promover e 
apoiar a vocação marista, nas suas diversas expressões." 
Há também o objectivo de recriar o Instituto modificando 
as suas estruturas para desenvolver a internacionalidade, 
evidenciando o nosso caráter missionário. Fortalecer a 
dimensão contemplativa da vida, como um fundamento 
da comunhão e da missão.

Recriar o Instituto com "novos percursos de formação" em 
espiritualidade e identidade de leigos e irmãos.

Em torno do tema da mística propõem-se as seguintes 
considerações: "Ser presença significativa de Deus-en-
contro” a partir do testemunho pessoal, comunitário e 
institucional" "Ser uma presença significativa de Deus-en-
contro". Articular "planos e  projetos de formação " de 
maneira contínua e abrangente para os novos desafios 
do carisma marista. A partir das nossas "obras educativas 
e lugares de periferia" promover e defender os direitos 
das crianças como um meio de transformação social afir-
mando a nossa presença em "fóruns públicos", onde são 
promovidos os direitos das crianças.

No que diz respeito à profecia pede-se uma "opção de-
cisiva" pelos direitos das crianças, compromisso ativo e 
com incidência social e política. Fala-se também de "iti-
nerância" e disponibilidade para "ir para as peiferias e in-
carnar-se nelas". Suscitar  "presença transformadora" em 
configurações de indiferença e de "diálogo inter-religioso".

Oportunidades 

Tratando-se de oportunidades destaca-se que "estamos 
no mundo da educação evangelizadora", campo em que 
“temos experência" Há uma grande "atração do carisma", 
que é uma oportunidade para "levar as pessoas a Jesus." 
Encontramos nos nossos ambientes "uma grande abertu-
ra das pessoas à espiritualidade marista", à simplicidade, 
ao espírito de família, à pessoa de Marcelino e à "com-
paixão pelos novos Montagne". Também é uma grande 
oportunidade o despertar do "sentido de Igreja" que vai 
surgindo entre os irmãos e os leigos. O aniversário da 
"promessa de Fourvière" apresenta-se como elemento de 
"unidade dos maristas de Champagnat " perante a cele-
bração do 200º aniversário da fundação do Instituto. O 
Instituto e a Igreja estão a passar por um momento em 
que  se valoriza a riqueza, em quantidade e qualidade, da 
"vocação laical", que cada vez mais está "consciente de 
sua identidade marista."

No campo da comunhão são uma oportunidade favorá-
vel as "diversas expressões" de "identidade e vinculação 
marista " que se vão suscitando. O apelo à comunhão e 
à "formação conjunta" entre irmãos e leigos. Constituem 
também uma oportunidade as experiências concretas de 
"novo estilo de comunidade" e de "missão na periferia", 

com que já conta o Instituto. Há que continuar a promo-
ver e aumentar as oportunidades nas nossas "escolas e 
programas de pastoral juvenil" para inspirar aos jovens o 
que faz a diferença no nosso mundo. Sem dúvida, é uma 
portunidade a utilização da tecnologia para estar presente 
no mundo juvenil.

Aproveitar e fortalecer as estruturas e redes que temos 
como Instituto Marista  afim de responder com fidelidade 
àqueles que são a razão da nossa missão: os  Montagne 
de hoje. Fortalecer as redes que conectem os Maristas 
com outras organizações e grupos. Abrir as portas inter-
nacionalmente aos "recursos" existentes. Aproveitando a 
"experiência e o potencial" de um instituto presente em 
80 países, com uma rica diversidade como seja o volun-
tariado internacional, as comunidades internacionais, os 
intercâmbios educativos, e a solidariedade económica, 
entre outros. Aproveitar em favor da educaçãoevange-
lizadora a grande energia e inquietações dos jovens. 
Apoiar-nos na rede de espiritualidade permite aprofundar 
a identidade e partilhar a espiritualidade.

Para promover a dimensão mística há que aproveitar a 
"sede de espiritualidade" e o cultivo da "interioridade", o 
testemunho vivo de numerosos maristas (leigos, irmãos, 
jovens) que futuramente vão continuar, e o uso das no-
vas tecnologias. Valorizar os “avanços que ocorreram 
nas obras educativas" que já temos na "pastoral juvenil". 
Manter o ímpulso que vem do CMI e de FMSI. Valorizar a 
"evangelização através da educação" e as redes interna-
cionais maristas presentes nos campos educativo, pasto-
ral e no da solidariedade. Valorizar os "recursos humanos 
e materiais" e a "presença em diferentes culturas", além de 
experiência institucional e da tradição.

A atitude profética pode ser reforçada com o "prota-
gonismo dos jovens", aproveitando a sua "criatividade 
e ousadia", como evangelizadores. A nossa fundação, 
história e reputação, a nossa imagem, presença e expe-
riência, educando em 80 países é um potencial muito 
importante que tem de se por ao serviço da Igreja e do 
Evangelho. A presença no mundo da educação pode 
mudar o mundo.

Concluiu-se a dinâmica com a intervenção de cada par-
ticipante que indicava as prioridades temáticas por uma 
etiqueta vermelha quando preferia a primeira opção, e por 
uma etiqueta amarela quando preferia a segunda. No ál-
bum das fotografias podem-se ver as imagens dos painéis 
com a informação de por onde vão as prioridades.

Elaboração do documento final

Um grupo formado por quatro participantes pertencentes 
a América, África, Ásia-Oceania e Europa e um represen-
tante da Comissão Central vai elaborando a síntese das 
contribuições oferecidas durante o dia para ser recolhidas 
num documento final.
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26 de setembro: acendendo vidas

Este é o poema que centralizou a 
jornada:

Acender vidas, sonhar juntos um 
mundo melhor para as crianças e jovens 
pobres.

Acender vidas assumindo uma visão de 
futuro cheia de esperança.

Acender vidas com a mesma audácia e 
criatividade de Champagnat.

Acender vidas a partir do desígnio amo-
roso de Deus para nosso mundo.

Acender vidas com respeito à criação.

Acender vidas em um projeto de solida-
riedade com todos os seres humanos 
em especial com os marginalizados.

A lenda de Bamako 

No momento de escutar as ‘Vozes do 
fogo’, foi relatada uma história africana: 
A Lenda de Bamako. 

“Há muito tempo, na época em que 
a noite era escura, vivia na aldeia de 
Kikamo uma jovem muito bela e amável 
chamada Bamako. Um dia alguns solda-
dos vindos do norte passaram a atacar a 
aldeia de Bamako. Atacavam à noite e se 
escondiam de dia. Os amigos de Bamako 
enfrentavam os atacantes com valentia, 
mas não sabiam lutar durante a noite. 
Certa dia, o deus N’Togini apareceu a 
Bamako e lhe disse: ‘Meu filho Djambé 
se apaixonou por você. Se você aceitar 
se casar com ele, ele a levará ao céu on-
de você vai brilhar todas as noites. Seu 
povo não precisará lutar na escuridão, 
pois você iluminará suas noites’. Bama-
ko não hesitou em aceitar a proposta. 

Djambé a levou ao céu como havia 
prometido seu pai. O resplendor de seus 
grandes olhos iluminaram a noite escu-
ra. Nessa noite, os aldeões obtiveram 
uma grande vitória e expulsaram seus 
inimigos de seu território. Desde então, 
o rosto resplandecente de Bamako apa-
rece todas as noites no céu”.

Ao iniciar a plenária foi apresentada uma 
síntese dos desafios e oportunidades 
elaborada pelo grupo encarregado da 
redação do documento. A tarefa foi in-
tensa. Foram horas de muito trabalho. 
Mas pouco a pouco se chegou ao texto 
definitivo. 

Encontro por regiões

A Assembleia já está pensando no dia 
seguinte. Reunidos por regiões, plane-
jou-se como comunicar a experiência da 
II AIMM em cada região e nas Unidades 
administrativas, bem como que suges-
tões serão transmitidas às assembleias 
regionais. Durante o tempo da reunião, 
aproveitou-se para tirar a foto do grupo 
de cada região. A fotografia de todo gru-
po foi feita após o almoço.

A oração mariana realizada no início da 
tarde ficou a cargo dos representantes 
da Província da África do Sul. A Assem-
bleia foi motivada com rostos africanos 
de Maria e textos inspirados nos docu-
mentos Maristas. 

Leitura da versão preliminar do 
documento da II AIMM

O texto redigido por uma comissão foi 
entregue à Assembleia para sua análise 
final por Maria Luciana Citterio, jovem 
argentina, que apresentou as ideias com 
uma linguagem que recordou aquela 

usada por seu compatriota argentino, 
o Papa Francisco. Durante a leitura, o 
ambiente estava carregado de tensa 
emoção que foi crescendo até o aplauso 
final, confirmando a aceitação dos par-
ticipantes.

A estrutura do texto consta de uma in-
trodução, o enunciado de três sonhos, 
os desafios e as perguntas de fundo, um 
amplo enunciado de oportunidades que 
nos permitiram uma maior vitalidade do 
carisma e da missão marista, além das 
palavras de encerramento.

Conteúdo da mensagem

O texto inicia com uma ilusão às origens 
do primeiro ser humano “nesta terra 
africana” e como a partir daí “colocou-se 
em movimento rumo a novas terras, ge-
rando uma humanidade  diversificada”. 
“150 anos depois, o Espírito Criador 
estabeleceu que alguns voltariam à ter-
ra africana para estabelecer um novo 
começo. Esse Espírito nos convocou, 
como Maristas de Champagnat, para 
celebrar a II Assembleia Internacional da 
Missão Marista em Nairóbi, Quênia”. 

Este é um fragmento de um extenso 
preâmbulo em que se faz referência 
a algumas atitudes encarnadas na fa-
se preparatória, guiados pelo exemplo 
de Maria. Destaca em seguida alguns 
sentimentos dominantes no ânimo dos 
participantes: “Como em um novo Pen-
tecostes, o Espírito fez arder o fogo 
em nossos corações e nos impulsionou 
a sonhar novos horizontes para uma 
maior vitalidade do carisma marista”. 
Apresenta em seguida a dimensão de 
“comunhão com as Igrejas locais e com 
toda a Igreja universal” e o convite do 
Papa Francisco a “avançar no caminho 
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de uma conversão pastoral e missioná-
ria, que não pode deixar as coisas como 
estão”. Em seguida coloca a reflexão da 
Assembleia em sintonia com o bicente-
nário da fundação marista. “Imaginamos 
juntos uma nova narrativa em que a 
profecia, a mística e a comunhão sejam 
características nas quais reconheçamos 
e nos reconheçamos como maristas de 
Champagnat”.  

Pondera depois que, para sermos fieis 
“ao legado da I Assembleia Internacional 
da Missão Marista celebrada em Mendes 
(Brasil), fomos chamados a ser Maristas 
novos em Missão e a perscrutar as novas 
expressões do carisma marista no hori-
zonte do terceiro centenário”. Apresenta 
a seguir o sonho de “que os Maristas de 
Champagnat sejam reconhecidos como 
profetas, místicos e homens e mulheres 
que vivem a comunhão”. Depois desse 
enunciado, explica os conteúdos desse 
sonho com uma lista de enunciados co-
mo propostas de ação.

O texto descreve a seguir cinco desafios 
“para poder ser mais significativo”: gerar 
os processos necessários para promover 
e acompanhar a vocação e as comuni-
dades maristas em suas diversas expres-
sões; cultivar a dimensão contemplativa 
e de interioridade que sustenta e nutre 
a vida marista e a missão; recriar as es-
truturas que necessitamos a serviço de 
uma maior vitalidade do carisma maris-
ta; vencer os temores e resistências para 
ir às periferias e promover e defender 
os Direitos das crianças e dos jovens; 
promover dinâmicas ‘inter...(internacio-
nalidade-interculturalidade-intercongre-
gacionalidade-intereclesialidade)’ que 
favorecem a missão marista em novas 
terras.

Cada desafio vai acompanhado de uma 
série de perguntas que constituem um 
tema de avaliação para se analisar a 

realidade e as atitudes com que se en-
frentam os desafios. 

Em seguida apresenta-se uma grande 
relação de oportunidades sobre as quais 
se pode apoiar para dar uma maior vi-
talidade ao carisma e à missão marista. 
E se conclui com “agradecimentos ao 
bom Deus por nos haver propiciado esta 
experiência de encontro e comunhão”.

Avaliação

Outro momento importante desse dia foi 
o da avaliação escrita da Assembleia. A 
partir de uma pauta dirigida, foi possível 
recolher a opinião dos participantes so-
bre a organização da Assembleia e sobre 
as diferentes dinâmicas utilizadas como 
método de trabalho. Ao concluir esse 
espaço avaliativo, foram apresentadas 
as indicações para organizar a partida 
de Nairóbi. E as mulheres participantes 
da II AIMM entregaram a fotografia do 
numeroso grupo como recordação.

Celebração da fraternidade

Os representantes de Santa María de 
los Andes organizaram um emocionante 
momento celebrativo de experiência da 
fraternidade vivida durante esses dias. O 
ato começou com uma dança que criou 
um ambiente de contemplação e inte-
rioridade. Novamente se reuniram as 12 
pequenas comunidades que partilharam 
a vida e a reflexão durante esses dias. A 
cada comunidade foi entregue um pão e 
um copo de água. O pão, uma vez parti-
do, foi partilhado entre os componentes 
dos grupos. O coordenador de cada 
grupo bebeu a água e marcou com o 
sinal da cruz a testa dos companheiros. 
Toda essa série de gestos de comunhão 
e  benção foi concluída com um forte 
abraço enquanto se rezava o Pai-Nosso. 
Foram momentos de intensa emoção 
que provocaram lágrimas em todos.

“Asante Kwaheri” 

Com alegria no coração, todos os parti-
cipantes se dirigiram a um local aberto 
onde foi servido um lanche. A animação 
da festa “Asante Kwaheri” com ritmo 
africano deu a oportunidade de se ouvir 
a banda do MIC e um grupo de partici-
pantes jovens compuseram uma canção 
com motivo da II AIMM.

Durante a festa, agradeceu-se às Irmãs 
das três casas em que estavam abriga-
dos os participantes  a atenção e o ser-
viço prestados. Aproveitou-se também 
para expressar a gratidão da Comissão 
Central  às equipes de trabalho, ao MIC, 
à Província África Centro-Leste e alguns 
convidados pelo apoio que deram para 
que tudo corresse bem.

Terminou assim um dia histórico em que 
a II AIMM entregou à “família carismáti-
ca” dos “maristas de Champagnat” um 
novo projeto de vida para dinamizar o 
carisma e a missão. O rico texto que a II 
AIMM tornou público passará à história 
como um momento decisivo na relação 
de Irmãos, leigas e leigos.
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27 de setembro: ajudar a aurora nascer

Chegou o momento de espalhar pelo mundo a 
sabedoria encontrada nesta II AIMM, a riqueza 
do tesouro escondido e descoberto por todos. 

Guiados pela sabedoria do Evangelho é preciso morrer 
para dar vida, romper para atingir a todos. Porque se o 
grão do trigo, semeado na terra, não morrer, permanece 
infecundo; porém, se morrer, produzirá muitos frutos. 
Os participantes da II AIMM retornam aos caminhos do 
mundo para enfrentar juntos o futuro do carisma marista 
como desafio para ajudar a nascer a aurora de uma nova 
vida marista e fortalecer a que existe, tornando-a mais 
criativa, fiel e dinâmica. Nosso tempo é de criatividade.

Padre Ananzi 

Uma última narrativa se ouviu no espaço “Vozes do 
fogo”. É a história africana de como a sabedoria se es-
palhou pelo mundo. Em Camarões, vivia em tempos re-
motos, um homem chamado Padre Ananzi que possuía 
toda a sabedoria do mundo. A fama de sua sabedoria 
se espalhou por todo o país atingindo as regiões mais 
afastadas e todos iam até ele para pedir conselho e 
aprender com ele. No entanto, aquelas pessoas come-
çaram a se comportar mal entre si e Ananzi se enfadou 
com elas. Pensou então em uma maneira de castigá-las. 
Após demorada e profunda meditação decidiu privá-las 
da sabedoria do mundo, escondendo-a em um lugar tão 
distante e escondido que ninguém pudesse encontrá-la. 
E isso ele conseguiu, colocando todos os seus segredos 
em um vaso e escondendo-o no alto de uma árvore. Seu 
filho Kweku Tsjin, porém, quando viu seu pai andar de 
moto tão misterioso e com tanto cuidado de um lado 
para o outro, pensou: “Alguma coisa importante deve ser 
isso que meu pai esconde”. E se propôs vigiar seus mo-
vimentos com precaução. Um dia o pai, enquanto todos 
dormiam, dirigiu-se a um bosque de palmeiras, escolheu 
a mais bela de todas e começou a subir com o vaso da 

sabedoria amarrado em cima de sua cabeça. Enquanto 
subia, o vaso que continha a sabedoria do mundo não 
parava de balançar. A subida era muito difícil. Seu filho 
Kweku Tsjin gritou: “Pai, porque não levas esse vaso va-
lioso preso na cintura? Subir assim,, com o vaso na ca-
beça, vai ser impossível!”. Assim que Ananzi ouviu essas 
palavras, olhou para baixo e disse: — “Filho, eu pensava 
que havia colocado toda a sabedoria do mundo neste 
vaso, porém não percebi que meu próprio filho me dá 
uma lição de sabedoria”. E decepcionado, atirou o vaso 
da Sabedoria contra uma pedra e ele se quebrou em mil 
pedaços. E, assim, toda a sabedoria do mundo se der-
ramou, espalhando-se por todas as partes do mundo. 

Ajudar a aurora a nascer

O Ir. Emili começou suas palavras de encerramento des-
ta II AIMM recordando aquela feliz intuição do Ir. Basílio 
nos tempos pós-conciliares quando propôs ao Instituto 
a tarefa de “despertar a aurora e ajudá-la a nascer”. Esta 
Assembleia é “um passo mais na chegada da aurora de 
um novo começo para o Instituto”, afirmou Ir. Emily. 
E acrescentou: “Esta Assembleia, especialmente pelo 
compromisso das pessoas aqui presentes, dará uma 
contribuição significativa a essa aurora de um novo dia 
para o Instituto”.

E com a visão colocada no horizonte ofereceu aos 
participantes desta Assembleia, que hoje deixam Nai-
róbi, “a imagem ou a parábola do pântano (‘swamp’ em 
inglês) para expressar para onde vamos. O espaço no 
qual estamos chamados a desenvolver nossa missão é 
semelhante a um terreno pantanoso que se coloca entre 
a terra e o oceano, em um lugar de marginalidade on-
de ninguém escolheria ficar normalmente. E se alguém 
está ali é porque foi excluído, e vai em busca dos que 
estão submersos no lodo sem possibilidade de futuro. 
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uma para cada província, distrito ou 
setor anunciando o início do tríduo, 
com o ano Montagne (2014-2015), 
que conduzirá o Instituto rumo à 
celebração do segundo centenário 
de sua fundação.

Depois da comunhão, o Ir. Emili 
procedeu ao envio dos participan-
tes para levar a boa notícia desta 
Assembleia para todo o Instituto. 
O gesto se iniciou com a leitura da 
história na qual Champagnat entre-
ga ao Ir. Jean Pièrre Martinol o pão 
abençoado para tomar ao longo 
do caminho. No entanto, o Ir. Jean 
Pièrre o guardou em sua bolsa para 
partilhá-lo com os irmãos. Esse pão 
bendito é a mensagem da II AIMM 
que todos os participantes levarão 
em suas mala para partilhar com as 
comunidades. Junto com esse pão 
para ser partilhado. Os participantes 
receberam um prato de cerâmica 
feito artesanalmente por mãos de 
mulheres africanas. 

Encerram-se assim uma jornada de 
intensa fraternidade e convivência 
que se espalharão por todos os âm-
bitos do mundo marista.

Este cronista (Antonio Martí-
nez Estún) se despede agrade-
cendo a atenção prestada às 
reportagens gráficas e às comu-
nicações escritas com que ten-
tamos das a melhor informação 
deste acontecimento.

Lugar de risco, de doença, onde não 
se sabe bem o que existe embaixo 
quando se coloca o pé na superfí-
cie. Não há caminhos abertos, mas 
é preciso avançar. É difícil caminhar 
em maio ao lodo, é preciso uma 
força especial para não desistir, para 
não se render. Ao mesmo tempo, é 
um lugar cheio de biodiversidade, 
cheio de vida. Um lugar misterioso 
que recorda a criação do mundo, 
com o Espírito movendo-se acima 
do caos, oferecendo a possibilidade 
de uma nova criação, de um novo 
começo.

A partir da palavra swamp (pânta-
no), foi proposto um acróstico que 
recorda 5 elementos importantes 
para nosso caminhar: “S” de “spi-
rituality” (espiritualidade para que, 
como maristas, possamos ser reco-
nhecidos como “evangelizadores do 
Espírito”); “W” de “we” (nós, expres-
sando a comunhão entre todos os 
maristas); “A” de “at risk” (em risco, 
fazendo referência à nossa missão 
entre as crianças e jovens em risco, 
assim como o convite para assumir 
pessoalmente riscos pelo reino); M 
de “Maria” (Maria, pois temos o pri-
vilégio de levar o seu nome e porque 
“Ela inspira nossa maneira de ser ir-
mãos e irmãs na Igreja”); P de “pled-
ge” (promessa, em conexão com a 
promessa de Fourvière, que destaca 
o compromisso firme e coerente da 
cada um de nós).  

Ir. Emili concluiu, citando as pala-
vras do Ir. Francis Lukong, que, em 
nome dos maristas do continente 
africano, fez a seguinte intervenção 
em dias anteriores: “Obrigado por 
virem á África, o temor não fez com 
que vocês ficassem em casa”. “Eu 
também”, disse o Ir, Emili, “permito-
-me repetir isso em nome do Institu-
to: obrigado por aceitarem o convite 
e assumir riscos. Intuíamos que vir 
África iria fazer a diferença. Hoje 
sabemos que foi uma decisão 
correta”.

Em seguida foi aberto um ca-
pítulo de gratidão à Comissão 
Central pelo árduo trabalho rea-
lizado; ao Conselho Geral pelo 
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impulso dado à II 
AIMM, e aos pró-
prios participantes 
por seu entusiasmo 
e eficiência. Como 
recordação visual 
projetou-se uma 
seleção de fotogra-
fias que ajudaram a 
recordar os melho-
res momentos vivi-
dos durante esses 
dias. E como re-
ferência final, o Ir. 
Tony Leon explicou 
o significado do 
mapa que enfeitou 
as paredes da sala. 
No começo se desenhou um mapa 
com os polos invertidos em relação 
às representações do mapa-mún-
di às quais estamos acostumados. 
Aos poucos esse mapa converteu-se 
na expressão de quanto se viveu 
na Assembleia. Vinte e nove cruzes 
assinalavam as vinte e uma unida-
des administrativas do Instituto nas 
quais de acendeu o fogo da África 
através da Assembleia. Hoje é o 
mapa que todos os participantes 
precisam para chegar a encontrar 
o tesouro do carisma marista. O Ir. 
Tony concluiu sua intervenção con-
vidando os participantes a colocar 
seus nomes na parte inferior do 
mapa, indicando que todos foram 
os autores da obra.

O gesto final desse pequeno ato de 
encerramento consistiu-se em reco-
lher as assinaturas dos participantes 
um cartão que cada um levará como 
recordação.

E a manhã foi concluída com a Eu-
caristia de envio. Na primeira leitura 
foi lida a história da promessa de 
Fourvière. Na procissão das ofe-
rendas foram entregues cartazes, 


